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1. Ocenianie uczniów na lekcjach zajęć komputerowych dotyczy przyswojonej przez ucznia wiedzy, umiejętności, wysiłku włożonego w przygotowanie pracy  

i aktywności na lekcjach. Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany), testy, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca ucznia na 

lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

2. Uczeń ma obowiązek systematycznie i czynnie uczestniczyć w procesie uczenia się przez cały okres nauki.  

3. Brak pracy domowej lub nie przygotowanie się do lekcji uczeń powinien zgłosić nauczycielowi jeszcze przed rozpoczęciem danej lekcji.  

4. Wszystkie zaległości spowodowane nie przygotowaniem do lekcji lub nieobecnością ucznia w szkole, ma on obowiązek uzupełnić na następną lekcję chyba, że 

nauczyciel ustanowi inny termin. 

5. W ciągu semestru uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nie przygotowania do lekcji, które będzie odnotowane w dzienniku lekcyjnym zapisem np. Przez nie 

przygotowanie rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nie 

przygotowanie ocenę niedostateczną. 

6. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 

1. Prace klasowe (sprawdziany) są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia.  

2. Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, przed pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy, 

pracę klasową może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu. Jeżeli z 

przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, może być poddany sprawdzeniu wiadomości w sposób wybrany przez nauczyciela. 

3. Uczeń ma możliwość poprawy pracy klasowej, sprawdzianu, z której otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą tylko jeden raz, w terminie nie dłuższym niż 

14 dni, nie na lekcji. W szczególnych przypadkach nauczyciel może określić inny termin (np. z powodu choroby ucznia lub nauczyciela). Ocena dostateczna może 

być poprawiana tylko za zgodą nauczyciela, w szczególnych przypadkach u ucznia, u którego przewyższają oceny dobre i bardzo dobre. Nie można poprawiać ocen 

dobrych. Pod uwagę brana jest ocena korzystniejsza dla ucznia. 

4. Praca klasowa sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznego do 

wykraczającego 

5. Jeżeli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie pisze pracy klasowej sprawdzianu z całą klasą (np. choroba ucznia) to o terminie pisania powiadamia go nauczyciel. 

6. Zatrzymanie przez ucznia pracy pisemnej (nie oddanie) jest równoznaczne z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej. 

7. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie pisze pracy pisemnej tj. pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki z całą klasą- traci prawo do poprawy. 

8. Ściąganie w czasie pisania pracy klasowej sprawdzianu lub nieusprawiedliwiona nieobecność równoznaczne jest z otrzymaniem 0 punktów bez możliwości 

zaliczenia pracy w dodatkowym terminie. 

9. Pod koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.  

10. Jeśli nauczyciel ma podstawy przypuszczać, że uczeń „ściągał” w czasie pisania pracy klasowej sprawdzianu, to ma prawo zapytać danego ucznia z materiału 

obowiązującego na pracy pisemnej(na następnej lekcji lub bezpośrednio przed oddaniem sprawdzianu). 

11. Kartkówki (10 – 15 min.) obejmujące treści kształcenia z trzech ostatnich różnych tematów lekcji nie muszą być zapowiadane i będą pisane jednokrotnie. 



12. Nauczyciel zastrzega sobie prawo indywidualizacji procesu oceniania ucznia w szczególnych przypadkach. 

13. Sprawdziany pisemne będą ocenione przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od ich napisania. W sytuacjach, gdy nauczyciel np. zachoruje lub jest na szkoleniu, 

termin może ulec zmianie. 

14. Nieobecności ucznia na kartkówkach i sprawdzianach zaznaczane są za pomocą nb. 

15. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 2 tygodni) uczeń ma prawo być nie oceniany przez tydzień. 

16. Aktywność na lekcji jest nagradzana ocenami lub "plusami". Przez aktywność rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

czynna praca w grupach, wykonywanie dodatkowych zadań. 

17. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: wartość merytoryczną, 

stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia, dokładność wykonania polecenia, staranność i estetykę. 

18. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę: zgodność wypowiedzi z postawionym 

pytaniem, prawidłowe posługiwanie się pojęciami, zawartość merytoryczną wypowiedzi, sposób formułowania wypowiedzi 

19. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.  

20. Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze (i zapisuje ją w odpowiednim miejscu wskazanym przez nauczyciela lub w formie zleconej przez nauczyciela. 

21. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki 

szkolnej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji (np. multimedialnej). Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: wartość merytoryczną 

pracy, stopień zaangażowania w wykonanie pracy, estetykę wykonania, wkład pracy ucznia, sposób prezentacji, oryginalność i pomysłowość pracy. 

22. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane dodatkowo. 

 

Wystawianie oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego 

1. Przy formułowaniu oceny na zakończenie semestru, roku szkolnego, hierarcha ważności ocen cząstkowych jest następująca: prace klasowe, sprawdziany (testy), 

kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, aktywność ucznia, praca domowa, prace dodatkowe.  

2. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

3. Nauczyciel może podnieść ocenę semestralną lub roczną nawet o 1 stopień uczniowi, który wyróżnia się aktywnością podczas lekcji, rozwiązuje dodatkowe 

problemy, wykazuje inicjatywę w dodatkowych pracach, ma wiedze ponad program, bierze udział w różnych konkursach przedmiotowych, a także pomaga słabszym 

uczniom w nauce. 

4. Uczeń ma prawo do odwołania się od oceny końcowej w przypadku, kiedy uzna, że jest to ocena niesatysfakcjonująca go. 

5. Uczeń, któremu zagraża ocena niedostateczna na koniec semestru jest o tym informowany pisemnie na miesiąc przed planowaną klasyfikacyjną radą pedagogiczną. 

 

 
Skala ocen z prac pisemnych 

0% - 32%       niedostateczny 
33% - 50%      dopuszczający 
51% - 69%      dostateczny 
70% -  85%      dobry 
86% - 100%      bardzo dobry 
Ocena bdb + zadanie na ocenę celującą   celujący 
 
 
 



Ocena uczniów z zaleceniami PPP 

– nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty. 

– w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni: 

 wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, 

 możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami, 

 konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej, 

 branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych, 

 możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub sprawdzian), 

 podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego, 

 możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej. 

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeo, który: 
– posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program z informatyki w gimnazjum, reprezentuje szkołę w konkursach wiedzy informatycznej i osiąga 

sukcesy, samodzielnie i twórczo rozwija zainteresowania informatyczne, biegle posługuje się wiadomościami z informatyki (obsługuje komputer w stopniu 
zaawansowanym, np. programy: do edycji tekstu i grafiki, arkusz kalkulacyjny, przeglądarki i wyszukiwarki internetowe), z wykorzystaniem narzędzi 
informatycznych rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, proponuje niekonwencjonalne rozwiązania na lekcjach, w pracach domowych, jak również 
podczas zajęd pozalekcyjnych. Wykorzystał swoją wiedzę, np. napisał program edukacyjny, stworzył własną stronę WWW lub cykl prezentacji na wysokim 
poziomie. 

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeo, który: 

– opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności informatycznych obowiązujących w gimnazjum. Wykazuje ciekawe rozwiązania w trakcie wykonywanych dwiczeo 
oraz posiada bardzo dużą wiedzę merytoryczną. W całości opanował materiał z zakresu nauczania w danej klasie. Ćwiczenia praktyczne realizuje prawidłowo, 
dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami. Potrafi zastosowad zdobytą wiedzę informatyczną do rozwiązania zadao i problemów w różnych sytuacjach. Jego 
prace spełniają wszystkie kryteria podane przez nauczyciela, terminowo wywiązuje się ze wszystkich zadao, jest aktywny na lekcjach, pracuje systematycznie i 
efektywnie współdziała w grupie. 

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeo, który: 

– opanował wiadomości i umiejętności informatyczne w zakresie pozwalającym na rozwiązywanie problemów z informatyki przewidzianych w programie nauczania 
gimnazjum, poprawnie i samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne, ale potrzebuje więcej czasu na ich realizację, jest pracowity i gotowy do 
podjęcia pracy, ma przygotowanie i umiejętności z zakresu realizowanego tematu. Wykazuje postępy w swojej pracy, ale nie opanował wszystkich umiejętności 
określonych w programie informatyki. Zdarza mu się nie wykonad pracy przed koocem lekcji, czasem przekracza terminy. Większośd jego prac praktycznych 
spełnia wymagania podane przez nauczyciela na ocenę dobrą. 

 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeo, który: 



– opanował podstawowe umiejętności programowe z informatyki w gimnazjum umożliwiające rozwiązywanie zadao o średnim stopniu trudności (czasem przy 
pomocy nauczyciela), wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie, potrzebuje pomocy nauczyciela. Potrafi samodzielnie wykonad większośd 
zadao wymaganych przez nauczyciela na ocenę dostateczną. Stara się pracowad systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela przy wielu 
swoich pracach. 

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeo, który:  

– wykonuje proste zadania, pracuje niesystematycznie, ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu dalszej nauki. Nie 
korzysta z możliwości poprawiania prac praktycznych. 

–  
Ocenę niedostateczną  otrzymuje uczeo który:  

– nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego,  nie zna terminologii informatycznej,  nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera, ma duże 
braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają mu dalszą naukę. 


